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 כי העלה נוסף בירור בריגה. הראשון;
 ייסוד בעת ,1933 בשנת צולמה התמונה
.1938 בשנת ולא הסניף,

ומתוח פתוח כית
 של הפתוח הבית על הכתבה בעניין

 לפגי ).2086 הזה (העולם ראש־הממשלה
 מעין הפתוח״ ״הבית היד, במאי 17ה־

 האופוזיציה ראש בין אינטימי מיפגש
 קול־ ביו וקרוביו, ידידיו לבין בגין ;מנחם

 17וד אחרי אולם המישפחה• ידידי בין גים
הפך בגין מנחם המצב. השתנה במאי

ב ליבו כטוב ואז׳ ישראל ת ל ־ממש ראש
 מדיניות את ימשיך כי הכריז ניצחון׳

 שגיאה זזיתה זאת שליו. הפתוח הבית
ראשונה. ממדרגה טאקטית

 שתיווצר אז כבר לדעת צריך היה בגין
 מדי לביתו אנשים שד מטורפת נהירה
 וחרדה ואי־שקט מהומה שייגרמו שבוע,

ל היא (טיפשות ועוזריו לשוימדי־ראשיו
 — בלתי־נאותה בהתנהגות אותם האשים

 צריך הרשימה, כותב של לדעתו כיצד,
 בשעדר ראש־הממשלה ישל שומרו להתנהג

 פתח על צובא בלתי־טוכירים אגשים של
י). ביתו
 שתיירים לראש״הממשלה נאח זה אין
 כעל עליו ויסתכלו יעברו ארחי־פרחי וסתם
 שלימנחם בטוחני נדיר. מוזיאוני מוצג
 לשמש כלל יגעים לא הנימוסים בעל בגין

חסרת־טעם. ללטישת־עיניים כאובייקט
1 זגין״״ וויו וגו* — 11 *יו 1—11 י• -י*״*- -■•י- —
 לראש־הממשלה. ואי־געימוית השפלה ישל
 הנמצאים שומרי־ראשו, את להאשים אין

תמי את דווקא אלא בלתי־פוסק, במתח
בגין. מר של וטוב־ליבו מותו

תל־אביב ורטר, יוסי

סכנה אין
 ״העיתוזנות״ אבנרי אורי של מאמרו

 ניכרת למדי. מאכזב )2087 הזה (העולם
 שיל לשילטון עלייתו עם ימינה, תזוזה בו

 הקיצונית הלאומנות סמל בגין. מנחם
ההיס את ״לתקן״ הססני וניסיון והקנאית

המדינה. שיל החדשה טוריה
 משילטון ולמדינה לעם סכנה יש האס
 סכנה שום אין אבנרי לדעת י בגין מנחם

 ״כאשר מאמר: באותו קורא אני הנה כזו.
 ■שדיברו היו לשיילטון בגין מנחם הגיע
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 ההיפך את קורא אני הנה ? אין האומנם
 אחידה.״ מנגינה מנגנת ״התיזמורת מזה:

 שולל אבנרי טוטאליטארית? במדינה כמו
 ״...עיתונות גורם, הוא אצלנו, זו. קביעה
חופשית.״ כל-כך

נהייה פומרנץ, אליעזר
 חלקי־פסוקיס הוציא פומרנץ הקורא •

 שלו. התיזה את להוכיח כדי מהקשרם,
 ייווכח במלואו, המאמר את שנית יקרא אס

שטעה. לדעת

• • •
אל־על את לקנות

 כמה שמי את שיניתי לא שהיא; ארץ
 בגלל אותי להסגיר ביקשו לא !פעמים
 אזרח אני לזה, נוסף מפוקפקים. עסקים
 מיל־ בארבע לחמתי בארץ, 1936 משנת
צר (גם עברית מדבר אפילו ואני חמות
 ספרדית.) וקצת אנגלית גרמנית, פתית,

 בכל להצעתי להתייחם כך, אם אבקש,
הנדרשת.״ הרצינות

 תל־אביב מהנדס, הלינגל, ראלך
עיוור לפל כלב

הכות תחת כתבה התפרסמה בעיתונכם
 הזה (העולם העיוור״ של ״העיניים רת

 חיוני כלב־הנחייו! כי נאמר שבה ),2084
ש למי מותרות היא רכישתו אך לעיוור

 :נאמר הכתבה ■ובהמשך נכה־צה״ל, אינו
 גם אולי ׳תיפתר יורש לה יקום ״אם

ש האזרחים העיניים נפגעי ■של בעייתם
 בכילב־נחייה והשימוש סעד נתמכי רובם

מיותרות.״ בבחינת הוא עבורם
 לעיוור השירות כי להעיר לי הרשו

 להגביר עיוור לכל עוזר במישרד־הסעד
 לרכוש בידו מסייע זו ולמטרה ניידותו, את

 נשלח בלב־נחייה המבקש עיוור כלב־נחייה.
 ■ולאחר הברית בארצות לבית־ספר על־ידינו

אר חוזר הוא שבועות ארבעה של שהייה
ב הכרוכות ההוצאות כלב־נחייה. עם צה
 עיוור לעיוור. השירות על־ידי מכוסות כך

 מיחייה קיצבת מקבל בכלב־נחייה המחזיק
יוכרו׳. רפואי טיפול הוצאות ׳וכיסוי חדשיית

מתבק בכלבי־נחייה המעוניינים עיוורים
 במישרד־ ׳לעיוור השירות אל לפינות שים

בהתאם. וייענו הסעד,
סוקוליק י. א.

לעיוור, השירות מנהל
ירושלים הסעד, מישרד

מלאפיס איכס השוטרים
ישר מישטרת שוטרי את להאשים קשה

ישר כל כמעט כאשר מוסרית, בסטיד. אל
מאפיה. הוא ■לישראלי אלי

 חובב, גנב הוא וחמישי שני ישראלי כל
 של יחם הוא לזולתו הישראלי של והיחס
 מאגו־ הנובעים ואי־התחשבות זילזיול גסות,
רוח ריקנות האדם, שינאת קיצוני, איזם
והת־ והכבוד הכסף לתאוות שיעבוד נית,

 אינם השוטרים החיצוני. הפאר על הרות
 ובתור ישראלים״ הם גם זכים. מלאכים
השחי בנגע ■להידבק עלולים הם שכאלה

המקובלת. תות
מת הישראלי של המבייש המוסרי השפל

 ׳מצפירות החל החיים, תחומי בכל בטא
 במכוניתו), הופעתו על חגיגית (להודיע
 כל את המרעידה בעוצמה מוסיקה השמעת

 אחר־ המנוחה בשעות (גם השכונה קירות
 ■בהשלכת וכילה חצות), אחרי וגם הצהריים

 יול־ לחדר־המדרגות ■לחצר, פסולת מיני כיל
 לראשי מעל מזוהמים שטיחים וניקוי רחוב

 מגעילים נעשו בארץ החיים הולכי־הרגיל.
שאת. לבלי עד

חומן ישר, ז.

לבורכומט כךעדן
 בן־ארי, למר שלחתי הבא הימיכתב את

: אל־על מנכ״ל
 החברה את למכור הצעה שיש ״שמעתי

ב אותי להביא אבקש פרטיים. לגורמים
באיזו הרשעות לי היו לא כלקוח. חשבון

 ליהושע שניתנה החנינה על הוויכוח
 מיקרים, בשלושה לפחות הניב, בן־ציון

 העליון השופט ביותר. משונים פירושים
מבקשי את מתקיף ברנזון, שלמה לשעבר,
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